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Van de voorzitter

Leonardo da Vinciplein 73 • 2037 RR Haarlem • 06 4948 6999

Het is bijna vier jaar geleden dat ik het voorzitterschap van de wijkraad op mij nam.
Zoals vaker het geval: de tijd vliegt voorbij. En, eerlijk gezegd, ik vind het best leuk. Af
en toe is het beslag op je tijd wel erg groot, maar het grote voordeel is dat je echt het
gevoel hebt dat je iets kunt doen. Samen met de andere wijkraadsleden wordt er hard
gewerkt om de leefbaarheid van Meerwijk zo groot mogelijk te maken. Het werk loont!

wijkraadmeerwijk@hotmail.com • www.wijkraad-meerwijk.nl
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Maar daar wil ik het eigenlijk niet over
hebben. Mijn periode als voorzitter loopt
bijna parallel met de zittingsperiode van
de gemeenteraad. Een van mijn eerste activiteiten was, samen met mijn collega’s
van de andere wijkraden in Schalkwijk,
het organiseren van een discussieavond
met de lijsttrekkers van de politieke
partijen. Dat was een groot succes: veel
deelnemers en een goede discussie.
Maar daarna werd het stil. De burgemeester en de wethouders zijn weliswaar
regelmatig in Schalkwijk te vinden en
ook bezoeken een paar raadsleden soms
wijkraadvergaderingen, maar verder zien
bewoners de politiek niet. Ik maak me
daar zorgen over.
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Natuurlijk kunnen burgers inspreken bij
de gemeenteraad en via brieven ideeën
aandragen bij de politiek, maar dat moet
dan vanuit ons komen. Wij gaan naar de
politiek. Er wordt veel gesproken over
de plaats en rol van de democratie. Als
je kijkt naar het opkomstpercentage van
de gemeenteraadsverkiezingen dan is
er reden tot zorg. Dat percentage is niet
hoog. Daarmee wordt de legitimiteit van
de lokale politiek er niet groter op. Een
andere zorg is dat politieke partijen moeite hebben met het vinden van kandidaten
om alle posities te vervullen.

Vergadering van de Haarlemse gemeenteraad.

Democratie groot goed
Vanuit de politiek wordt gereageerd door
andere vormen van democratie te proberen, bijvoorbeeld het stimuleren van burgerinitiatieven. Ook was er in Schalkwijk
een experiment waarbij door middel van
loting bewoners aangewezen werden om
mee te denken over het bomenbeleid.
Leuke en nuttige initiatieven die zeker
moeten worden geprobeerd, maar die
volgens mij niet de oplossing zijn. Wat
dan wel? Ik zou de bal bij de politiek zelf
willen leggen. Democratie is een groot
goed, het is de enige bestuursvorm die
recht kan doen aan verschillende visies
in een samenleving. Zoals Churchill zei:
‘democratie is de minst slechte bestuursvorm’.

Vaker politieke debatten nuttig
Het lijkt mij goed als burgers vaker met
de politiek van gedachten kunnen wisselen, als politieke partijen en hun gekozen
vertegenwoordigers vaker naar de kiezers
komen. Waarom worden er niet regelmatig politieke debatten georganiseerd? We
zouden kunnen beginnen in elk stadsdeel
tweemaal per jaar bijeenkomsten te orga-

niseren waar gesproken kan worden over
gemeentepolitiek. En waar tevens, misschien nog belangrijker, gepraat wordt
over wat het betekent om burger te zijn,
onderdeel van een gemeenschap. Een gemeenschap kent immers gemeenschappelijke problemen, waar gemeenschappelijk een antwoord op moet worden
gevonden. Iedere inwoner is ook burger.
Dat betekent ook verantwoordelijkheid
nemen, voor je stad, voor je buurt, voor je
straat. Meedoen dus! En dat is niet altijd
gemakkelijk.
Laten we het eens proberen. Laat elke
politieke partij in zijn verkiezingsprogramma opnemen dat er per stadsdeel
minimaal twee keer per jaar een debat
wordt georganiseerd over onze samenleving. Volgens mij is dat waar de politiek
om draait: democratie moet ook worden
uitgedragen en verdedigd.
Frank Hilterman
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Verslag wijkschouw speelplekken

Verzuchting over protest pannakooi

Onze wijk kent vele kleine speelplekjes. Uit gesprekken met bewoners blijkt dat
men een omheind speeltuintje mist waar kinderen wat langer kunnen spelen. In de
voorjaarswijkschouw hebben we de speelplekken daarom eens goed onder de loep
genomen.

Tijdens de wijkschouw werd een weinig gebruikte pannakooi aangetroffen. Deze zou
eventueel verplaatst kunnen worden naar een wat centraler deel van de wijk. Dat
stuitte op verzet van een aantal omwonenden, zij blijken spelplezier van kinderen als
hinderlijk te ervaren. Wilt u zich voor dergelijke zaken inzetten? De wijkraad kan hulp
gebruiken!

Florence Nightingalestraat
Aan de Florence Nightingalestraat staan
een voetbalkooi, een klimtoestel en een
kleutertoestel. Dit laatste stond in grind.
Dat is reeds verwijderd en er is gras
ingezaaid. Misschien worden er ook nog
rubber tegels onder gelegd, maar op het
moment dat ik dit schrijf is daar nog geen
uitsluitsel over. Er is nog ruimte genoeg
voor meer speeltoestellen, maar dat
zal eerst met de omwonenden overlegd
moeten worden.

De meeste toestellen bleken goed onderhouden. Er zijn inderdaad veel plekken
waar je snel bent uitgespeeld. Bovendien
waren er vier speeltoestellen met een
ondergrond van grind: een uitnodigende
grote kattenbak! De grasveldjes tussen
de woningen zijn vaak groot genoeg om
te voetballen, ware het niet dat ook daar
uitwerpselen liggen. Ditmaal van honden.
We vonden drie plekken waar eventueel
meer speeltoestellen op een veilige plek
kunnen komen: het reeds omheinde
parkje in de Thomas Morestraat, het
veldje aan de Mary Fleischmannstraat en
bij de reeds bestaande toestellen aan de
Florence Nightingalestraat.

Grind vervangen
Deze bevindingen bespraken we met de
gemeente en wooncorporaties. Zoveel
mogelijk zal het onhygiënische grind ver-
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vangen worden, al kan dit niet altijd op
korte termijn. Het parkje aan de Thomas
Morestraat blijkt van Pré Wonen te zijn.
Dit zal na de renovaties van hun grote
flatgebouwen in overleg met bewoners
opnieuw worden ingericht. Hier ligt dus
een mogelijkheid.

Buurtkeet in oprichting
Op het veldje aan de Fleischmannstraat
wil een actieve bewoonster een buurtkeet
neer laten zetten. Men zou er dan limonade, een ijsje, een kopje thee kunnen
nemen, terwijl men de spelende kinderen
in de gaten houdt. Zoiets is te realiseren,
maar alleen met ouders die zich hiervoor
(eventueel bij toerbeurt) willen inzetten.
Als u dit een leuk plan vindt, laat het ons
weten. Wij brengen u dan in contact met
de initiatiefneemster.

Naast dit alles blijft de houding van Meerwijkers belangrijk: ruim de uitwerpselen
van uw hond op, zeker op een speelplek.
Erger u niet teveel aan gelach en geschreeuw van spelende kinderen. Buiten
zijn ze even vrij en zorgeloos, op school
moeten ze stilzitten. Geen computerspel
kan op tegen een beetje buitenlucht.
Bovendien is buiten spelen voor het
leren omgaan met leeftijdgenootjes heel
belangrijk.
De volgende wijkschouw is in november.
Zijn er dingen waar we extra op moeten
letten? We horen het graag.
Liesbeth Groenewegen

Sporten voor
vrouwen
In het najaar start Louiza Bouzanih
met een aantal dames uit de wijk het
project ‘sporten en bewegen voor
vrouwen’. De bedoeling is een plek
te creëren waar vrouwen gescheiden
van mannen kunnen sporten. Met
name allochtone vrouwen willen dat
graag en om die reden melden zij
zich niet aan bij sportverenigingen.
Dit heeft natuurlijk gevolgen, denk
aan overgewicht en stress. Op de
wekelijkse bijeenkomsten wordt
natuurlijk gesport, maar ook wordt
informatie gegeven over gezond bewegen, gezonde voeding en gezond
gewicht. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Louiza Bouzanih, 06 843 71 041.

Als kind speelde ik altijd buiten en voelde
me dan vrij van de regeltjes van ouders of
buren. Je ontmoette je vriendjes en leerde
geven en nemen. Wij hadden de ruimte.
Er reden weinig auto’s, stoep en straat
waren speelterrein en schoolpleinen
waren vrij toegankelijk. Voor verstoppertje, touwtje springen of voetballen waren
er plekken genoeg. We maakten daarbij
ongetwijfeld veel herrie. Kinderstemmen
dragen ver en natuurlijk roep je elkaar,
of juich je als je wint. Thuis en op school
moest je stil zijn. Buiten ben je vrij!
Hoe is dat nu? Straten zijn druk, schoolpleinen afgesloten. Grasveldjes zijn
bezaaid met hondenpoep. Ver buiten het
toezicht van ouders spelen is er niet meer
bij. Daarbij lokken de televisie en de
mobiele telefoon met z’n spelletjes.

Lege pannakooi
Met dit in ons achterhoofd schouwden we
in mei de speelplekken. Wat ons opviel
was de pannakooi achter de moskee aan
de Bernadottelaan. Een pannakooi is een
door lage hekken omheind voetbalveldje
met kleine lage doeltjes. Heel geschikt
voor jonge kinderen. De hekken waren
ontzet en het gaas liet op enkele plekken
los. Er werd bovendien op die plek weinig
in gespeeld. Wij wisten hoeveel vraag er
is naar speeltoestellen in de wijk en hebben aan de eigenaar gevraagd of we hem
mochten verplaatsen. Tijdens de schouw
hadden we midden in de wijk een groot
grasveld gezien, dat zou een mooie plek
zijn.

Spelplezier hinderlijk?

Teleurgesteld

We gingen zorgvuldig te werk en vroegen
in een brief de omringende bewoners of
er bezwaren waren. We stonden al in de
startblokken om de verhuizing van de
pannakooi te regelen, maar tot onze verbijstering kwamen er vele felle negatieve
mails en telefoontjes van bewoners. Ze
vreesden overlast: kindergeschreeuw,
het geluid van een bal, teveel jeugd die er
komt spelen en geruzie. Dat men overlast
van hangjongeren erbij haalde gaf bij ons
niet de doorslag, daar zijn maatregelen
tegen te nemen. Maar dat bewoners het
spelplezier van kinderen als hinderlijk
ervaren heeft ons teleurgesteld. We hebben onze actie afgeblazen, ook al waren
er ook positieve geluiden van ouders
die zitten te springen om meer veilige
speelplekjes.

U mag weten dat we teleurgesteld zijn.
Wij doen er alles aan om de leefbaarheid
in de wijk te vergroten. Dat betreft zwerfvuil, onderhoud van groen, meedenken
over nieuwbouw. Maar ook activiteiten
voor jeugd en ouderen, contact onderhouden met politie, handhaving en
buurtouders, en zo kan ik nog even door
gaan. Het is dan ook teleurstellend hoe
weinig medewerking we krijgen. Er zijn in
de wijkraad nieuwe mensen nodig. Er is
zoveel werk te doen. Misschien dat deze
verzuchting u stimuleert om ons team te
versterken. Meld u aan, we houden u dan
op de hoogte.
Liesbeth Groenwegen

21 oktober Halloween
Vorig jaar was de Halloweentocht een groot succes.
Ook dit jaar zetten de creatieve vrijwilligers weer
een spooktocht in elkaar om je vingers bij af te
bijten. Op het moment dat dit geschreven wordt is
nog niet duidelijk waar de tocht gehouden wordt.
De organisatie bekijkt locaties waar het mogelijk is
om bij slechter weer te schuilen. Kijk op de website
van de wijkraad voor meer informatie, of mail naar
José Terpstra, joseterpstra1@hotmail.com.
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Stadsdichter vol verwondering
Willemien Spook is actief als kunstenaar en schrijft gedichten en verhalen. In december
2016 werd ze verkozen tot stadsdichter van Haarlem. Op een zonnige avond spreken we
elkaar in haar woning aan de rand van Meerwijk. Zittend op het dakterras vol planten
en beelden hebben we wijds uitzicht over de polder, waar Willemien haar winnende
gedicht over schreef: Oever van de stad.

Lessen creatief schrijven
‘Van schrijven geniet ik zo dat ik het
graag wil overdragen aan anderen,
daarom heb ik de docentenopleiding voor
creatief schrijven gedaan. Sinds een paar

jaar geef ik les. Meestal is dat in mijn
atelier in de Hagestraat, maar het kan
ook bij mensen thuis. Mijn kunstzinnige
kant en het schrijven komen samen in de
cursus Art Journaling. Op een creatieve

Wie een cursus zou willen volgen bij deze
creatieve en bevlogen vrouw kan mailen
naar Willemien Spook, willemienspook@
gmail.com. Bij voldoende aanmeldingen
wordt een cursus gestart. Meer informatie: www.willemienspook.nl.

zoiets onder de stad zit zonder dat wij dat
weten, dat vind ik bijzonder. Zoiets vind
ik heel leuk om over te dichten.’

Beeldend kunstenaar

‘Mijn man en ik hebben jaren in de
Kleverparkbuurt gewoond en later in het
centrum. Schalkwijk trok ons helemaal

Oever van de stad
Ik sta in een regen die kuiltjes tikt
aan de ringdijk, dwaze dwingeland
goedmoedig van aard en aarde
de slaap gevat als een huilend kind
op een gruizig grijs hemelbed
in een polder vol plassen en poelen
ik ben geen wind, geen dijk, geen water
ik ben voeten en handen, oren, ogen
voor R-net, flat en minaret
gebroederlijk aan de rand gezet
voel de wind die scheert langs het
Schalkwijk waarover men schampert
maar waar ik dit vind - dit alles
waar Heer Weiland zich wijdt aan
zijn koeien, hun hoofden gebogen
als ik: klein van schaamte
geen vee te zijn waar zoveel vee is
geen gras waar groots het groen en
geen vleugels waar alles vogel
een hooggeschouderde reiger
speelt Bavo aan een Spaarnesloot
het klatert goud voor wie wil horen
hoe regen zachtjes kuiltjes tikt in het
Schalkwijk waarover men schampert
en mijn hart in mijn huis is gaan wonen
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niet. Desondanks zijn we na wat omzwervingen hier terechtgekomen en we zouden niet meer weg willen uit dit fijne huis.
We hebben een prachtig vrij uitzicht.’
Enthousiast gebaart ze naar de weilanden, de huisjes in de verte, dalende en
stijgende vliegtuigen. ‘Er is altijd wel
wat te zien, het verveelt nooit. Meerwijk
vinden we leuk, het bruist hier. Activiteiten op het Da Vinciplein of het dak van
de parkeergarage, De Kas. Je merkt dat er
veel mensen bezig zijn met de leefbaarheid. Tja, en natuurlijk de natuur. Er is
hier zoveel mooie, gevarieerde natuur.’

Willemien kiest haar woorden zorgvuldig.
Telkens zie ik haar weifelen, nadenken
over een woord dat nog beter past, alsof
ze een heel gevoelige antenne heeft voor
taal. Ik ben dan ook niet verrast als ze
zegt dat dichten is wat ze het liefste doet.
‘Als kind had ik al een dichtclubje met
mijn zusje en nichtjes. Daarnaast schrijf
ik verhalen en geef ik schrijfcursussen.
Maar ik werk ook graag met mijn handen.
Ik zat ooit op de kunstacademie en deed
later een goudsmidopleiding. Niet dat
ik me goudsmid voel, maar wel beeldend kunstenaar. Ik maak graag iets van
“vinddingen”: platgereden bierdoppen,
verroeste stukjes ijzer, scherven. Daar zit
schoonheid in waar je gauw aan voorbij
loopt. Door er iets mee te doen, zet ik die
voorwerpen in de schijnwerpers, zodat
anderen misschien ook zien hoe mooi ze
zijn.’

Paula Willems

Vinci 73

Cursus Art Journaling.

Verhalenclub

Het is nog steeds stil in Vinci 73,
maar achter de schermen wordt hard
gewerkt. De gemeente, Dock, de
wijkraad en een aantal instellingen
zijn druk bezig om tot een nieuwe
invulling te komen. Dat kost tijd,
energie en inventiviteit. Alle partijen
doen hun best doen om iets leuks te
creëren in het pand. We hopen dat ze
daar nog voor het eind van het jaar
in slagen.

Basisscholen De Meer en Erasmus hebben mazzel: de Verhalenclub van Petra
van Dam strijkt er weer neer. Enkele jaren
geleden gaf zij deze vertelcursus ook al
een paar keer in Meerwijk.
In de Verhalenclub draait alles om
verhalen. In tien lessen leert een groepje
van ongeveer acht kinderen verhalen
maken. Er wordt geoefend door spel,
opdrachtjes, tekenen en knutselen.
Bijvoorbeeld samen een verhaal maken
rond een voorwerp uit de verhalenkist,
of een schrijfestafette. Uiteindelijk kiest
elk kind een verhaal van tien minuten.
Dit wordt ingestudeerd en gepresenteerd
aan ouders, broertjes en zusjes.

‘Hoe zit dát dan?’
Afgelopen januari begon de stadsdichter
aan haar termijn van vier jaar. Willemien:
‘Dichten in opdracht is heel anders dan
dichten uit jezelf. Als ze me vragen iets te
schrijven voor Koningsdag of de dag van
de architectuur denk ik vaak, waar zou
dat over moeten gaan? Maar als ik me in
een onderwerp verdiep vind ik altijd dingen die ik niet wist, waarover ik me kan
verbazen. Details waarvan ik denk, hoe
zit dát dan? Verwondering is een grote
drive bij het dichten. En het stadsdichterschap is een legitieme manier om mijn
nieuwsgierigheid te bevredigen, je mag
alles vragen, er gaan vele deuren voor mij
open. Ik vind het een leuke functie.’
‘Bij de dag van de architectuur was het
thema water. Een van de dingen die je
kon bezoeken was een bergbezinkbassin. Alleen dat woord al, fantastisch! Dat

manier maak je een soort dagboek van
je leven. Je hoeft er geen bijzondere
aanleg voor te hebben; iedereen kan het
leren. De cursussen zijn ongedwongen
bijeenkomsten. Koffie en thee op tafel. En
verder héél véél materialen om mee aan
de gang te gaan.’

Aanmelding gaat via de scholen, maar
wie niet tot de gelukkigen behoort kan in
de Leidsebuurt terecht. Daar heeft Petra
een klein theater waar iedere zondag
vertelvoorstellingen of workshops zijn, en
partijtjes kunnen worden gevierd. Meer
informatie: Petra van Dam, 06 532 38
799, info@hetverhaaltheater.nl. Website:
www.hetverhaaltheater.nl
Voorbeelden van Art Journals.
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Wijkdorp 3.0

Column

Met een rolstoel de wijk door

In essentie is iedereen Kikker

Ouderen blijven tegenwoordig zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Om te zorgen dat
dit op een prettige manier kan is het project Wijkdorp 3.0 opgezet. In juli was er een
wijkschouw om te kijken of in Meerwijk de straten en stoepen goed te belopen zijn, ook
met een rolstoel of rollator, zodat iedereen de deur uit kan en durft.

Winston Brandon werkt bij de Bibliotheek Schalkwijk. Voor de wijkkranten van
Schalkwijk schrijft hij over wat hem raakt.
Ik zie dagelijks veel ouders met hun
kinderen de Bibliotheek binnenlopen.
Het is meestal duidelijk aan de kinderen
hun gezichtjes af te lezen dat ze een
missie hebben. Eenmaal binnen worden
de kinderboekjes onderworpen aan een
grondige kleurselectie. Hoe sprekender
de kleur, des te interessanter het boek.
En als er ook nog een mooi plaatje op de
voorkant staat, is het helemaal goed. Zodra de keuze is gemaakt wordt de blik op
vader of moeder gevestigd. Met het boek
boven het hoofd geheven hoorde ik een
meisje laatst roepen: ‘Kikker is verliefd!
Die wil ik lezen!’

Er waren twee routes uitgestippeld langs
logische bestemmingen als supermarkt,
bibliotheek, apotheek en natuurgebied.
We splitsten op in twee groepen. De ene
groep ging op pad met een rollator en
de andere met een rolstoel. Tijdens het
lopen vulden we een vragenlijst in en
werden foto’s gemaakt. Deze gegevens
werden geanalyseerd door een gespecialiseerd bureau.
Er bleek wel wat aan te merken op de
route van de Albert Schweitzerlaan
richting de Bibliotheek, met name voor
mensen met een rolstoel of rollator. Ook
bij de route van het Da Vinciplein naar
het Vlinderpad was een aantal stukken
van onvoldoende kwaliteit. Veel stoepen
liggen scheef door boomwortels, niet
bij alle oversteken zijn op- en afritten
aanwezig en er zijn bijna geen rustmogelijkheden. Onze conclusie was dat er
beslist verbetering mogelijk is, en soms
is die zelfs noodzakelijk.

Het eindrapport gaat naar de gemeente,
hier ligt een taak voor hen. U kunt het
lezen op www.wijkraad-meerwijk.nl bij
‘Wijkdorp 3.0’.

Meerwijk heeft sinds kort een heuse leesclub! Zes enthousiaste vrouwen komen tweemaandelijks bij elkaar om lekker te discussiëren over een boek dat ze hebben gelezen.
Ze maken gebruik van de Leeskoffer, een initiatief van de Bibliotheek.
Hierbij kan een leesclub voor een klein
bedrag zes dezelfde boeken tegelijk
lenen. Ook zit er interessante informatie
bij over het boek en de auteur. De dames
blijken fervente lezers die al sinds hun
jonge jaren het ene na het andere boek
verslinden. ‘Zo leuk hoe een gedeelde
interesse mensen bij elkaar kan brengen,’
aldus een deelnemer. ‘Het is een feest
van herkenning.’

Misschien wilt u ook gezamenlijk uw hobby
uitoefenen. Maar hoe vind je anderen met
dezelfde interesses? Het staat immers
niet op je voorhoofd geschreven. U kunt
een oproep plaatsen in de wijkkrant of bij
BUUV. Ook Dock kan ondersteuning bieden
bij het opzetten van een club of activiteit.
Meer informatie: Susanne van Leeuwen,
06 148 68 196, svleeuwen@dock.nl.
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Soms staan kinderen met open mond
te staren naar de thematafel literatuur. Ook die boeken hebben soms
een kleurrijke voorkant met een mooi
plaatje. Huid en haar van Arnon
Grunberg is bijvoorbeeld erg in trek. Ik
leg ze dan uit dat ze snel genoeg deze
boeken kunnen lenen. Vaak is een
sceptische blik het antwoord. Dan vertel ik dat jeugdboeken en boeken voor
volwassen erg veel met elkaar gemeen
hebben. De ‘grote mensen’ boeken
zijn dan wel iets gedetailleerder dan
Kikker, maar in de essentie komen ze
op hetzelfde neer.

Kinderfilosofie

Wijkdorp 3.0 is een project van DOCK,
Pré Wonen, Zorgbalans en de gemeente
Haarlem.

Hoe maak je een hobbyclubje?

Zin in hobbyclubje?

Iedereen is Kikker

Burendag
Op zaterdag 23 september wordt
Burendag gevierd bij de Buurtbox in
de Rudolf Steinerstraat. Van 13.00 tot
18.00 uur bent u van harte welkom
voor koffie/thee met wat lekkers,
oud-Hollandse spelen voor jong en
oud, een luchtkussen en een loterij.
Ook gaan we creatief aan de slag om
de Buurtbox op te leuken. U bent van
harte welkom!

Susanne van Leeuwen

Week voor de Ontmoeting
In de Week voor de Ontmoeting, van 22 tot en met 29 september, worden activiteiten
waarbij ontmoeting centraal staat extra in het zonnetje gezet. Een leuk moment om
ergens binnen te lopen waar u nooit bent geweest. Het programma vindt u op posters in
de buurt of op www.haarlemontmoet.nl. Op 29 september is er een feestelijke afsluiting
in de Ringvaart. Komt u ook?

Vanuit pedagogisch oogpunt had ik
de woorden gedetailleerd en essentie
wel weg kunnen laten, maar ik begreep dat mijn boodschap goed was
overgekomen toen een jongetje na
mijn uitleg een keer zei: ‘Ja! Allemaal
boeken over Kikker!’ Een prima conclusie.
Kikker staat voor een menselijk figuur,
met menselijke emoties, net als ‘grote
mensen’ boeken. Zo zie je maar hoe een
praatje met een kind tot filosofische
inzichten kan leiden.

vertellen, jong en oud, groot en klein. Via
deze column wil ik graag mijn verhalen met jullie delen. Die verhalen zijn
waarschijnlijk iets gedetailleerder dan
Kikker, maar in de essentie komen ze op
hetzelfde neer.

Net als de boeken van de Bibliotheek
hebben wij allemaal ons eigen verhaal te

Winston Brandon

Wisseling van de wacht
Lucie Vos is een bekend gezicht in Meerwijk. Ze was jarenlang hoofd van basisschool De Meer aan de Erasmuslaan. Op
woensdag 19 juli nam ze tijdens een druk
bezochte receptie afscheid van ouders,
leerkrachten en bekenden. Omringd
door bloemen en cadeaus van ouderraad en leerlingen zal het niet makkelijk
geweest zijn om afscheid te nemen. Lucie
gaat in Purmerend haar loopbaan in het
onderwijs voortzetten. Haar taak wordt
overgenomen door Maartje van der Helm.
Maartje werkte aan de Adelbertusschool
in Spaarndam, aanvankelijk als leerkracht
en later als schoolleidster. We wensen
beide dames veel plezier in hun nieuwe
werkomgeving.
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Activiteiten senioren
In Schalkwijk is zoveel te doen voor senioren dat het niet mogelijk is hier een volledig overzicht te geven. Wijkcentra De Wereld
(Europawijk) en De Ringvaart hebben het grootste aanbod, maar
ook in zorgcentrum Schalkweide kunt u terecht voor een muziekmiddag, bingo, of een film. Loop er eens binnen om het aanbod te
bekijken.

Informatie op papier
In de Gele Folder, die elk kwartaal verschijnt, vindt u met name de
populaire busreisjes. De nieuwe folder kunt u vanaf de derde week
van maart ophalen in de bibliotheek, huisartsenposten, wijkcentra
en zorgcentra. Daarnaast kan hij u worden toegestuurd, bel daarvoor met Dock: Veerle Sterk, tel. 06 390 223 69 of 023 543 06 53.

Computerles van ervaren
vrijwilligers
Wilt u meer leren over de computer
en de digitale wereld of gewoon meer
vertrouwen opdoen in het werken met de
computer, tablet of smartphone? In deze
cursus van 6 lessen kan het allemaal. Per
les geeft u zelf aan wat u wilt leren. Onze
vrijwilligers zijn zeer ervaren en de groep
telt maximaal 6 mensen, dus u krijgt veel
persoonlijke begeleiding. Tijd: woensdag, 13.30-15.30 uur, De Kleine Ringvaart
(Floris van Adrichemlaan 102). De cursus
kost € 30,- voor 6 lessen, inclusief koffie/
thee. Meer informatie bij Susanne van
Leeuwen, 06 148 68 196, of mailen naar
svleeuwen@dock.nl.

Eettafel Wijkcentrum De Wereld
Iedere maandag- en woensdagavond
koken enthousiaste koks voor u de heerlijkste maaltijden (2 gangen). U bent van
harte welkom om samen met uw buurtgenoten van hun kookkunsten te komen
genieten. U kunt zich opgeven aan de bar
van het wijkcentrum, Laan van Berlijn 1,

Activiteiten jeugd

In huis-aan-huiskrant het Haarlems Weekblad staat elke laatste
woensdag van de maand de pagina Ouderen Nieuws, ook hier
vindt u veel informatie.

Informatie op internet
Uitgebreide overzichten van activiteiten voor senioren vindt u op
deze websites:
- Wijkraad: www.wijkraad-meerwijk.nl/senioren
- Ouderen Haarlem: www.ouderenhaarlem.nl
- Activiteiten van Dock in Schalkwijk: www.dock.nl/buurten/ haarlem/schalkwijk

of op 023 543 6004. De kosten zijn €4,50,
u betaalt vooraf aan de bar. Aanvang
17:15 uur.

Activiteiten Schalkweide
Hier is wekelijks een sjoelclub (maandagmiddag), een koersbalclub (woensdagochtend) en een zangmiddag (donderdag). Wilt u hier lid van worden? Meld u
dan aan bij JacobActief: 023-89 24 925,
e-mail: jacobactief@sintjacob.nl.

Wandelen in de natuur
Elke zaterdag van 10.00 tot 11.00 uur
wordt er gewandeld met een gids die dingen over de natuur vertelt. Verzamelpunt
is zorgcentrum De Molenburg, Groningenlaan 12. Na afloop kunt u gezamenlijk iets
drinken. Informatie: Eva Nijhoff, 023 531
87 81 of 06 183 319 45.

NIEUW!

Streetwise

Huiswerkbegeleiding

Lekker buiten spelen en veel plezier
beleven… Zin in handbal, een speurtocht,
estafette of landje veroveren? Kom naar
Streetwise en doe mee!
Leeftijd: 6 - 12 jaar
Tijd: donderdag, 15.30 - 16.30 uur
Plaats: Spijkerboordpad (tussen Steineren v/d Steurflat)
Info: Suheyla Kasap, 06 489 80 924,
skasap@dock.nl

Onder begeleiding van goed geschoolde
krachten kunnen kinderen rustig hun
huiswerk maken, indien nodig op de
computer.
Leeftijd: 10 - 14 jaar
Tijd: maandag en donderdag 16.00 17.30 uur
Kosten: € 10,- voor 10 lessen
Waar: De Kas, Bernadottelaan 199a
Info: Josse Heijmen, josseheijmen@
yahoo.com.

Voor ouders en kinderen samen

Hulp bij tablet,
smartphone of e-reader
De Bibliotheek heeft een gratis mediaspreekuur. Elke dinsdag van 13.00
tot 15.00 uur kunt u hulp krijgen bij
het gebruik van tablet, smartphone
of e-reader. Maar ook uitleg over wat
Twitter, een weblog of Facebook nu
is. Of hoe je zoekt op het internet en
hoe je weet of de gevonden informatie betrouwbaar is. Een afspraak
maken is niet nodig.

Speelgroep
Voor ouders en kinderen tot ca. 2,5 jaar.
De speelgroep wordt begeleid door een
leidster en ook is regelmatig een wijkverpleegkundige aanwezig voor vragen. U
hoeft zich niet van tevoren aan te melden.
Tijd: woensdag 9.30 - 11.00 uur
Kosten: € 1,50 per keer of € 12,50 voor
een strippenkaart (10x)
Waar: Basisschool De Meer
Facebook: Speelgroepen Haarlem

Koffie & Opvoeding
Kennismaken met andere moeders,
ervaringen uitwisselen, vragen voor
een deskundige? Kom dan naar Koffie
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Ondersteuning bij opvoeding
& Opvoeding! U hoeft zich niet aan te
melden en het is gratis. Meer informatie:
Gea Apeldoorn, gapeldoorn@dock.nl,
06 570 66 187.
- Wijkcentrum de Ringvaart, maandag
9.30 - 11.30 uur
- Basisschool de Meer, dinsdag van
8.30 - 10.30 uur. Contactpersoon van
alleen deze groep is Ayse Aktas,
aaktas@dock.nl, 06 390 223 59
- De Buurtbox, woensdag 9.30 - 11.00 uur
- Vinci 73, dinsdag van 8.30 - 10.00 uur

Informatie over onderstaande cursussen:
Ayse Aktas, tel. 023 543 06 90, of
06 39 022 359.
- Opstapje: voor gezinnen met kinderen
van 2 tot 4. Dit is in het wijkcentrum, in
groepsbijeenkomsten.
- Opstap: voorbereiding op groep 3.
Ouders leren wat ze zelf thuis kunnen
doen om hun kind spelenderwijs voor te
bereiden op school.
- Spel aan Huis: voor ouders met kinderen tot 8 jaar. Wekelijks komt iemand
op huisbezoek om te spelen met het
kind en de ouders te ondersteunen bij
opvoedvragen.
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‘Hopelijk velen enthousiasmeren’

Ondernemer: Stilzitten is er niet bij

Energiebesparing levert geld op. Ook draagt het bij aan een beter klimaat. In de brochure in deze wijkkrant vindt u concrete voorbeelden, ter inspiratie. U leest wat huurders en kopers voor maatregelen namen en hoeveel ze daarmee bespaarden. Daarnaast
wordt uiteengezet welke mogelijkheden er zijn voor subsidie en leningen.

De rood-wit gestreepte luifel en het uitgestalde fruit van slagerij en versmarkt Asya aan
het Da Vinciplein zijn niet te missen. Al zes jaar zit de winkel daar, ik loop er weleens
binnen voor een boodschapje of wat lekkere baklava. Wie zou de ondernemer zijn achter deze goedlopende zaak?

Frank Hilterman woont zo’n dertig jaar
in Meerwijk. Hij is zeer betrokken bij
zijn woonomgeving, zo is hij sinds 2014
voorzitter van de wijkraad. Ook het milieu
draagt hij een warm hart toe. Frank:
‘We moeten zuinig omspringen met de
eindige fossiele brandstoffen, het is
belangrijk dat we overschakelen op alternatieve energiebronnen. Hopelijk kan ik
vele wijkbewoners enthousiasmeren voor
energiebesparende maatregelen, groot
en klein. We zijn het aan onze kinderen
en kleinkinderen verplicht bij te dragen
aan een betere, en dus energiebewuste
toekomst.’

een zandloper in de douche en een waterbesparende douchekop. Inmiddels krijg
ik jaarlijks geld terug van mijn energieleverancier. Zonnecollectoren zijn een
optie, maar ons eigen dak ligt deels in de
schaduw. Wie weet kunnen we meedoen
met collectieve zonnecollectoren op een
dak van een flat in de omgeving, als die
woningcorporatie daarvoor open staat.
Een flat aan de Belgiëlaan heeft al collectieve zonnecollectoren. Die kan als
voorbeeld dienen. Ik zou ook best een
elektrische auto willen, mits de actieradius daarvan wat groter is en er meer
oplaadpunten zijn.’

Collectieve zonnecollectoren

Arturo van Haag

Het blijkt de Haarlemmer Ugur Aktas
te zijn, die de winkel runt met enkele
medewerkers. Na zijn studie Marketing
en Communicatie aan de hogeschool
In Holland ging hij stage lopen bij een
onderzoeksbureau, maar hij merkte
dat daar zijn hart niet lag. Stil zitten
achter een bureau is niets voor hem. Al
tijdens zijn studietijd werkte Ugur in een
groente- en fruitzaak en deed zo twaalf
jaar ervaring op met het ondernemerschap. Dit trok hem meer aan en in maart
2011 opende hij met collega’s de slagerij
en versmarkt aan het Leonardo da Vinciplein. Omdat de naastgelegen Vomar ook
vlees, groente en fruit verkoopt was het
belangrijk om met een ander aanbod te
komen. In een wijk als Meerwijk met een
grote groep bewoners van buitenlandse
afkomst waren producten uit Azië gewild.
Bovendien was er behoefte aan een
grotere variatie in halal geslacht vlees.
De slagerij is dan ook de grootste trekker
van de zaak, maar ook oosters fruit zoals
passievrucht, dadels, vijgen, specerijen
en zoete lekkernijen zorgen voor voldoende inkomsten.

‘Zelf heb ik maatregelen getroffen als
dubbelglas, een HR-ketel, radiatorfolie,

Frank Hilterman

Raadslid met passie voor milieu
als radiatorfolie, een waterbesparende
douchekop, tochtstrippen, een douche
zandloper en waterbesparingsfilters voor
in de kraan. Zo’n box kost eenmalig 30
euro en levert een jaarlijkse besparing
op van circa 100 euro. Van den Raadt is
enthousiast over de box. Hij overweegt
een motie in te dienen om deze in grote
aantallen aan te schaffen en te verdelen
onder bewoners die kampen met energiearmoede.

Sinds vier jaar woont Sander van den
Raadt, raadslid van Trots Haarlem, in
een koopwoning in Boerhaavewijk. Het
betreft een eengezinswoning uit medio
jaren zestig. Sander heeft veel met milieuzaken op. Zo is hij de bedenker van de
Toekomstwijk - gelegen aan de Zwemmerslaan - waar diverse vernieuwende bouwconcepten bij elkaar komen, ter inspiratie
van alle Haarlemmers. De Toekomstwijk
start met tien Tiny Tims, kleine woningen
vol duurzame snufjes: zonnepanelen,
twee windmolens en een plantenwand
die afvalwater recyclet tot drinkwater.

Arturo van Haag

Bomenmakelaar
Sander heeft tevens een – inmiddels
aangenomen - motie ingediend om in
Haarlem met een bomenmakelaar in zee
te gaan. Deze onderzoekt of grote bomen
die moeten verdwijnen herplaatst kunnen
worden in plaats van gekapt. Daarnaast
richt hij zich op de ins en outs van het
rubbergranulaat op de sportvelden en
ziet hij graag meer watertappunten in de
stad.
Ook thuis is Sander bezig met duurzaamheid, op de begane grond heeft hij nu
dubbelglas. Zijn energiekosten zijn met
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Sander van den Raadt
225 euro nog aan de hoge kant, zijn volgende plannen zijn dan ook een nieuwe
HR-ketel, vloerisolatie, dubbelglas op de
tussenverdieping en ledverlichting met
bewegingsmelders.

Energiebesparingsbox
Onlangs zag Sander een energiebesparingsbox. Deze bevat kleine maatregen

Cursus 7 november
De jaarlijkse eindafrekening van het
energieverbruik ziet er ingewikkeld
uit. Op 7 november wordt daarom de
gratis cursus ‘hoe lees ik mijn energierekening’ gegeven in De Kas, aanvang 19.30 uur. Aanmelden kan via
wijkraadmeerwijk@hotmail.com of bij
Arturo van Haag, 06 22 55 82 83.

Met zijn 33 jaar heeft Ugur nog meer pijlen op zijn ondernemersboog: samen met
vier vennoten runt hij een aannemersbedrijf, een adviesbureau voor LED-verlichting en binnenkort ook een webshop
voor lampen. Stilzitten is er voor Ugur

gewoon niet bij. Ook de winkel wil hij
verder ontwikkelen, graag zou hij in de
lege ruimte van de vroegere pinautomaat
een Döner Kebab afhaalpunt maken. Dit
tijdens de openingsuren van de Vomar.
Volgens Ugur is dit gerecht in Meerwijk

niet te krijgen en dus een gat in de markt.
De aanvraag bij de gemeente loopt nog,
maar de jonge ondernemer heeft goede
hoop dat ook dit een succes wordt.
Liesbeth Groenewegen

Haarlem Duurzaam Festival
Op 1 oktober is het Haarlem Duurzaam Festival. De Grote Markt
is dan het decor voor een festival met tientallen duurzame en
circulaire initiatieven. Bij de marktkramen kun je duurzame en
biologische producten kopen. In de Vishal vertellen inspirerende sprekers hun verhaal. Hoe kan je als consument, bedrijf
of overheid je leven kantelen? Hoe krijgen we Haarlem klimaatneutraal in 2030 en aardgasvrij in 2040? Om 16.00 uur wordt
het Groene Lintje uitgereikt aan een duurzaam initiatief en is de
onthulling van de stand van de Haarlemse Klimaatmeter.
Gedurende de hele dag is er volop duurzame muziek, eten en
entertainment. Ook voor kinderen is er een breed aanbod aan
leuke activiteiten.

Wijkkrant Meerwijk 13

Duobakken in Meerwijk
Wethouder duurzaamheid Cora-Yfke Sikkema leegde donderdag
22 juni om 11.00 uur de eerste duocontainer in Meerwijk. Onder
belangstelling van bewoners, vertegenwoordigers van gemeente, Spaarnelanden en de wijkraad belde ze bij de familie Spanjaart in de Ghandistraat aan en werd de eerste volle duobak naar
de straat gerold en geleegd.
Onlangs hebben 4.500 bewoners van benedenwoningen in
Haarlem een duobak gekregen. Bewoners kunnen nu de waardevolle grondstoffen als papier, karton, plastic, blik en drinkkarton
thuis scheiden in een grote rolcontainer met een tussenschot.
Deze rolcontainer wordt net als de groenbak aan de straat gezet
om te legen door speciaal daarvoor ingerichte wagens. Op deze
manier wil de gemeente het bewoners makkelijk maken om het
huishoudelijk afval te scheiden en de inhoud van de ‘grijze’ zak
met restafval op deze manier te verkleinen.
Voor bewoners van flatgebouwen zullen andere oplossingen
gezocht worden. Op dit moment gaan schillen, groente afval,
koffiedik e.d. nog bij het restafval in de grijze zak. Voor plastic
en papier moet men nu nog naar een verzamelpunt in de wijk
gaan. Dit gaat eind 2017 veranderen. Ook de flatbewoners gaan
scheiden. Groenafval gaat dan bij de flat in een verzamelcontainer en plastic en papier e.d. in de bestaande ondergrondse
containers op straat. Deze worden daarvoor aangepast. Er zal

Informatiepagina
Openbare ruimte
Losse stoeptegels, dingen die kapot zijn, overvolle afvalbakken,
fietswrakken, laaghangende takken, etc: Meldpunt leefomgeving,
tel. 14 023, of via internet: www.haarlem.nl/melding.

Telefoonnummers
Buurtbedrijf

06 81 33 66 68

BUUV

023 551 78 45

Spaarnelanden: 023 751 7200

Centrum voor Jeugd en Gezin

088 995 84 84

Groenafval

Consultatiebureau

088 995 95 95

Dierenambulance

023 535 50 55

Discriminatie

023 531 58 42

Doktersdienst

0900 1515

Afspraak grof vuil of melden illegaal geplaatst grof vuil

Deponeer dit niet in het plantsoen, maar doe het in de groenbak.
Geen groenbak? Dan gewoon in de container bij het restafval. Als u
veel heeft, bel dan Spaarnelanden voor een afspraak: 0900 8477. Zet
het pas buiten op de afgesproken dag, zo heeft niemand er last van.
Fotograaf: Paul Vreeker

Politie algemeen

dan niet veel restafval meer over zijn en dat moet men naar een
verzamelpunt in de wijk brengen.

Bij overlast, wanneer u iemand een overtreding ziet begaan (diefstal,
vernieling), en andere politiezaken: 0900 8844. Dit is ook het nummer
voor wijkagent Ceylan Karaburun.

Elan Wonen

023 51 59 859

Gemeente Haarlem

14 023

Hangjongeren: Streetcornerwork

Handhaving

023 511 49 50

Bij regelmatige overlast van hangjongeren kunt u behalve de politie
ook Streetcornerwork bellen. Salem el Idrissi: 06 1401 3460

Hoogheemraadschap Rijnland

071 306 3535

Dat dit een gedragsverandering nodig maakt is duidelijk. De
gemeente en Spaarnelanden houden middagen en avonden om
bewoners te informeren. Tijdens de ‘omvorming’ van de containers zullen er ook afvalcoaches door de wijk gaan om mensen
van het nut van deze manier van inzamelen te overtuigen.
Liesbeth Groenewegen

(bij afval in het water)

Sociaal Wijkteam
Heeft u behoefte aan ondersteuning? Het Sociaal Wijkteam kijkt met u
hoe problemen opgelost kunnen worden. Bijvoorbeeld een financieel
probleem, langdurige werkloosheid of een opvoedingsvraag. Maar ook
problemen met wonen, welzijn of zorg. Bel 023 543 09 90 (ma t/m vr
9.00-12.00 uur), of mail sociaalwijkteam@haarlem.nl.

Spreekuren Wijkcontactvrouwen
Voor vragen over opvoeding, opleiding, werk, inburgering, enz. kunt
u terecht bij de Wijkcontactvrouwen. Zij hebben goede contacten met
diverse organisaties in Haarlem. Alle gesprekken worden vertrouwelijk
behandeld. Spreekuren in de Ringvaart, Floris van Adrichemlaan 98:
• Maandag 9.15 - 12.00: Saida el Adouli (Arabisch/Berbers),
06 484 310 03
• Woensdag 9.15 - 12.00: Aysel Demiral (Turks/Frans), 06 289 608 86

Klusjes in huis en tuin, vervoer

Advertentie Divendal

Wanneer u niet meer alles zelf kunt door bv. ziekte, handicap of uw
leeftijd, kunt u hulp krijgen via onderstaande organisaties:

• Vrijwillige hulpdienst Schalkwijk: tel. 023 535 37 00, 9:00 - 10:30
uur (ma t/m vr), of mail vhschalkwijk@hetnet.nl.

•B
 UUV Buurtmarktplaats: tel. 023 551 78 45, of mail info@buuv.nu.
www.buuv.nl
•B
 uurtbedrijf : Het Buurtbedrijf helpt u tegen een betaalbare vergoeding. Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00 - 16.30 uur. Tel. 06
81 33 66 68, of mail info@bbhaarlemoost.nl.
www.bbhaarlemoost.nl.

Gezondheidscentrum Schalkwijk

023 54 09 265

Juridisch loket

0900 8020

Kindertelefoon

0800 0432

Loket Haarlem

023 543 09 90

Meld misdaad anoniem

0800 7000

Ouderenloket

023 54 30 990

Ongedierte bestrijding

0900 8477

Pré Wonen

088 770 00 00

Vliegtuiglawaai Schiphol

020 601 55 55

Slachtofferhulp

0900 0101

Sociaal Wijkteam

023 543 09 90

Spaarnelanden (grof vuil)

023 751 7200

Streetcornerwork

06 1401 3460

Ymere

088 000 89 00

Vrijwillige hulpdienst

023 535 37 00

Wijkagent Ceylan Karaburun

0900 8844

Wijkraad Meerwijk
Leonardo da Vinciplein 73 • 2037 RR Haarlem • 06 4948 6999

wijkraadmeerwijk@hotmail.com • www.wijkraad-meerwijk.nl
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Haarlem ontmoet
In dit Jaar van de Ontmoeting wordt in Haarlem van alles georganiseerd. Iedereen die
een initiatief heeft kan dit delen op www.haarlemontmoet.nl. En iedereen die zin heeft
in iets gezelligs kan op deze website kijken wat er in Schalkwijk of andere stadsdelen
te doen is. Wij vonden voor u onder andere meubels decoreren in het winkelcentrum en
de stichting Vier het Leven, die ouderen mee uit neemt.

Agenda
23 sept Burendag Buurtbox
21 okt 	klassiek concert
winkelcentrum
21 okt
Halloween
16 dec 	klassiek concert
winkelcentrum

Vier ‘t Leven neemt ouderen mee uit
Wilt u graag uit maar weet u niet met wie? Of bent u moeilijk ter been, gebruikt u een
rollator of rolstoel? Bij Stichting Vier het Leven gaan vrijwilligers een middag of avond
uit met ouderen. Waar heeft u zin in: bioscoop, museum of een theatervoorstelling? Het
kan allemaal.
voelt, waarmee je ongecompliceerd kan
genieten.’ Een programmaboekje, met
uitgebreide toelichting per voorstelling, kunt u opvragen bij Vier het Leven,
035 524 51 56, of bekijk ons aanbod op
www.4hetleven.nl.

Kleine greep uit programma
27 september, 2015 uur: Sweeney Todd
- Vera Mann, René van Kooten e.a. (musical). Stadsschouwburg Velsen, IJmuiden,
€ 51,00
30 september, 20.15 uur: Stabat Mater
- Maarten Engeltjes & PRJCT Amsterdam
(klassiek). Philharmonie, Haarlem,
€ 47,00
5 oktober, 20.15 uur: De Marathon
- de must-see-musical van het seizoen.
Stadsschouwburg Velsen, IJmuiden,
€ 61,00
‘We halen de mensen thuis op en rijden
met ze naar het theater. We brengen de
jassen naar de garderobe, halen een
kopje koffie en begeleiden onze gasten
naar een speciaal gereserveerd Vier het
Leven-tafeltje. Tijdens de pauze en na
afloop is er alle gelegenheid om na te
praten, onze vrijwilligers zijn zelf ook
kunst- en cultuurliefhebbers. Het mooie

van onze uitjes is dat we de voorstellingen echt sámen beleven. Soms met zijn
tweeën, maar veel vaker met zijn drieën
of vieren.’
‘We zien mensen opbloeien. Dat is ook
ons streven: mensen uit hun isolement
halen, een klein clubje waar je een avond
lang bij hoort. Bij wie je je echt welkom

Meubels decoreren
Misschien heeft u het in juli en augustus al gezien: met kunstenaar Hans Bossmann
wordt in Winkelcentrum Schalkwijk op meubels getekend! Lijnen, vierkanten en stippen
maken de meubels grappig, vrolijk en verrassend. Samen tekenen is gezellig, u komt zo
op een andere manier met mensen in gesprek. Iedereen van 3 tot 103 jaar kan meedoen. Meubels die af zijn probeert Hans onderdak te geven in een openbare plek, zodat
iedereen die heeft meegetekend zijn werkstuk nog eens kan opzoeken. Dit project gaat
nog door tot 4 oktober, elke woensdag van 10.00 tot 16.00 uur. Kom eens kijken!
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6 oktober, 20.15 uur: Romantiek pur sang
- Nederlands Philharmonisch Orkest
(klassiek). Philharmonie, Haarlem,
€ 52,00
15 oktober, 20.00 uur: Geniet van een
kwaliteitsfilm in Het Oude Raadhuis.
Het Oude Raadhuis, Hoofddorp, € 18,00

